AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 14/2017
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017.
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES
HORA D’ACABAMENT:
14.05 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora i al

Srs. REGIDORS:
VICENTE MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO
ROSA POUS MARÍ
ESTER MILLÁN SOLDADO

lloc indicat a l’encapçalament, es

VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS

l’objecte de realitzar la sessió del Ple

reuneixen sota la presidència que
també consta, els membres de la
corporació expressats al marge, a
de l’Ajuntament, amb el caràcter i
convocatòria que també consten; actua
com a fedatari públic la secretària

CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ

accidental de l’ajuntament.

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY

El Ple es constitueix vàlidament, per

ALEJANDRO SALORT RUBIO

membres, i assisteix el president i la

complir

el

terç

legal

dels

seus

secretària.

JOSÉ SALAZAR CUADRADO
ABSENTS EXCUSATS:
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ
GABRIEL OLTRA MESTRE

La Presidència declara oberta la sessió,
que es desenvolupa d’acord amb el
següent Ordre del Dia:

SRA. SECRETÀRIA ACCIDENTAL:
SOFIA GREGORI BOSCH
SRA. INTERVENTORA:
No assisteix
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PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, acorda ratificar la
convocatòria de la sessió extraordinària i urgent, i en conseqüència continua el
desenvolupament de l’ordre del dia.
SEGON.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L'AJUNTAMENT D'OLIVA DE LA SRA. ESTER MILLÁN SOLDADO.
El Sr. alcalde dóna compte de l’expedició de credencial de l’Ajuntament d’Oliva,
efectuada per l’Excm. Sr. President de la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Ester
Millán Soldado, que pertany al Partit Popular.
La Sra. Secretària acctal. indica que la regidora electa ha acreditat la seua personalitat, i
també que ha efectuat declaració d’interessos, d’acord amb l’article 75.5 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril.
La Sra. Secretària acctal informa que, per tal de prendre possessió del càrrec de
regidora, d’acord amb la legislació vigente, haurà de prestar jurament o promesa, usant
la fórmula establerta en el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril. A tal efecte, l’Alcaldia pren
jurament a la regidora electa.
La corporació Municipal acorda donar possessió del càrrec de regidora a la Sra. Millán
Soldado, i el Sr. alcalde li lliura la credencial remesa per la Junta Electoral Central.
Seguidament li imposa el distintiu com a membre de la corporació, i obri un torn
d’intervencions en el qual es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indica:
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo l’únic que vull és desitjar-te sort en la teua nova comesa
com a regidora d’aquest ajuntament. Evidentment, la teua sort i el treball també
redundarà en el fet que les coses puguen funcionar millor ací dins de l’ajuntament, i
per tant, t’anime que treballes, com tots estem fent-ho, d’una forma o altra, per als
interessos generals de la nostra ciutat, dels nostres conciutadans; i com t’he dit,
sort.”
 Sr. Salort Rubio: “M’agradaria donar-te la benvinguda Ester, ací a la corporació
municipal, i desitjar-te molta sort perquè eres una dona jove que vol aportar molt al
seu poble i el que estem escenificant, persones com tu o com jo, que som joves, és la
presa del poder de la gent jove que busca implicar-se cada vegada més en la política
municipal. Sé que tens molt a aportar i espere que puguem treballar bona cosa
junts.”
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 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament donar-te la benvinguda i que sàpigues que el grup
municipal de Projecte Ciutadans estem ací per al que necessites. Crec que comences
una tasca important, no vaig a dir-te jove, o menys jove, però el important és,
sobretot, que estigues ací en aquest plenari amb il·lusió, com creiem que estem tots,
i a treballar pel nostre poble.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres, el Grup Socialista, sumar-nos a la
benvinguda i felicitacions que els distints grups i distints portaveus han portat a
terme. Ací té al Grup Socialista i al seu portaveu per al que necessite, i qualsevol
ajuda que necessite ací estarem.”
 Sr. Canet Llidó: “Trobe que anem ha ser tots molt reiteratius, òbviament, però és el
que toca en un moment com aquest. Normalment, també he de dir que al plenari
solem parlar-nos els regidors pel cognom, hui crec que el fet que ens tutegem indica
que, d’alguna forma, aquesta benvinguda, aquesta presentació, se n’ix un poc del
que habitualment tenim, de les converses o les dialèctiques que habitualment tenim
en aquest fòrum. El que et desitgem és que tingues una benvinguda a aquest fòrum
en el qual intentem representar dignament a la ciutadania, que la teua aportació, tant
a aquest fòrum com a les distintes comissions, siga tot en benefici de la ciutadania, a
la qual tots, d’una manera o altra, volem beneficiar, atendre i servir, i que puga ser
una relació fructífera, i personalment també distesa, salvant les distàncies
ideològiques.”
 Sr. Llopis Ibiza: “Nosaltres, justament, sent el Partit Popular que és la nova
component, dir-li, com ja li ho hem fet arribar, que la rebem amb il·lusió i orgull i sí
que és de veres que per a nosaltres sí que és molt important que siga jove, perquè
açò vol dir que cada vegada més la gent jove està implicada en la política local, el
fer anar bé un poble, i per a nosaltres la veritat que això ens ompli d’orgull; i també
el saber de primera mà, que des del primer moment va accedir, va tindre tota la
il·lusió d’acceptar el càrrec només la vam cridar i ella sap que té un grup per al que
li faça falta.”
 Sr. alcalde: “Des de l’Alcaldia, per a acabar el torn abans de donar-li la paraula a la
Sra. Millán, també, per descomptat, sumar-me a les felicitacions dels meus
companys. Et desitge sort i encert, també, en aquesta tasca al servei de l’ajuntament
i de la societat en general, i per suposat, comptes amb la col·laboració de l’Alcaldia
per a fer més fàcil la teua adaptació a la dinàmica municipal.”
 Sra. Millán Soldado: “Moltes gràcies a tots. Espere començar aquesta tasca amb
molta il·lusió i aportar tot el que puga.”
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TERCER.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’ORDENACIÓ
DEL TERRITORI SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PLA D'INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES (PIFS) DIPUTACIÓ PROVINCIAL.
MEMÒRIA ECONÒMICA.
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Béns Municipals, de
data 18 de setembre de 2017, en relació a l'assumpte de l'epígraf, que diu textualment:

“ÚNIC.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. PLA D'INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES
ECONÒMICA.

(PIFS)

DIPUTACIÓ

PROVINCIAL.

DICTAMEN

MEMÒRIA

Es dóna compte per la Presidència de la Comissió de l'informe de data 15 de setembre de 2017,
emés per l'Enginyer Tècnic Industrial Municipal, sobre el projecte de renovació de serveis en
l'entrada nord del Municipi, que comprén la millora de la il·luminació de la CN 332 a la seua
entrada a Oliva, la instal·lació d'hidrants nous i la poda i talat d'arbrat perquè no oculten la llum
dels fanals de l'enllumenat públic.
Al referit informe s'acompanya la Memòria Valorada d'aquestes instal·lacions i que té un
pressupost d'execució per contracta que ascendeix a la quantitat de 126.726,94 euros.
Igualment per la Presidència s'explica l'objectiu que aquestes actuacions s'executen acollint-se al
Pla d'Inversions Financerament Sostenibles (PIFS) de la Diputació Provincial de València per a
l'exercici de 2017 i la convocatòria del qual va aparéixer publicada en el BOP núm. 146 de 31
de juliol de 2017, així com la justificació de la urgència d'aquesta sessió donat el calendari
previst per a les sol·licituds de subvenció.
Per la Presidència se sotmet a votació la ratificació de la declaració d'urgència d'aquesta sessió
extraordinària, urgència que és votada a favor per la unanimitat dels membres de la Comissió.
Sotmesa a votació la sol·licitud de subvenció per a l'execució de les anteriorment descrites
actuacions, la Comissió Informativa, per la majoria dels seus membres i l'abstenció del Sr.
Mengual Manzanares, la dictamina favorablement i s'eleva a l'Ajuntament Ple la següent
proposta:
PRIMER.- Aprovar la Memòria Valorada les obres i actuacions de renovació de l'enllumenat
públic a la zona de la CN-332 a la seua entrada a Oliva, així com la instal·lació de cinc nous
hidrants i els treballs de poda i talat de vegetació per no impedir la projecció de llum dels fanals
de l'enllumenat público en aquest àrea, i el pressupost de la qual d'execució material ascendeix a
la quantitat de 126.726,94 euros.
SEGON.- Acollir-se l'Ajuntament d'Oliva, per a l'execució i finançament d'aquestes actuacions
descrites, al Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació Provincial per a l'any
2017, sol·licitant la subvenció de l'import íntegre de la indicada Memòria Valorada.
TERCER.- Remetre Certificació del present acord a l'Excma. Diputació Provincial de València
als indicats efectes.”
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Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:
 Sr. Peiró Sanchis: “Com ahir vam comentar en la comissió d’Ordenació del
Territori, necessitàvem urgentment passar aquest dictamen per la comissió
d’Urbanisme i per plenari. Dir que la pressa i la celeritat amb què ho fem en cap cas
vol dir que és motiu d’haver-ho fet a empentes i rodolons. Aquest projecte es va
iniciar ja fa molts mesos per tal de millorar, així ho vam comentar l’equip de govern
de l’Ajuntament d’Oliva, tots els grups municipals, tant la seguretat, com
l’enllumenat del que era l’entrada nord de la nostra ciutat, el que va des d’on està la
caserna de la Guàrdia Civil fins l’encreuament amb l’Alcalde Francisco Llorca, i
Arquebisbe Reig. És tota aqueixa trama d’entrada; i el que és la ronda Rebollet, que
va des de la ronda de Piles fins la ronda del carrer Sant Vicent o l’encreuament del
carrer Sant Vicent. Fa mesos aquest regidor va encomanar a l’enginyer industrial
una valoració i un projecte de millora d’il·luminació i d’adaptació de tot el que era
enllumenat públic i l’arbrat de la zona; així es va fer. Es van publicar aquestes
inversions crec que era el 31 de juliol, fa mes i mig. Nosaltres, efectivament, teníem
el projecte preparat i teníem la idea, sobretot, quadrada, ens faltava algun detall en
quan a l’arbrat, però el fet que haja sigut al mes d’agost i vacances, sí que demane
que la corporació tinga en compte que fem un plenari extraordinari perquè no hem
pogut traslladar-ho abans al plenari. Però torne a dir, és un projecte d’inversions
socialment sostenible, que millorarà l’enllumenat en tota l’entrada nord al nostre
poble, algunes zones que hui, el que és la gasolinera i el que és la part d’enfront,
estan deficientment il·luminades, intentarem que s’il·lumine millor, intentarem no,
el projecte ho reflecteix. I a més, una de les coses més importants, al final és que
estalviarem molts diners en llum, que estem gastant molta llum des de fa molt de
temps, llum que la tapen els mateixos arbres. Que no és qüestió ja de netejar els
arbres, sinó de canviar els bàculs i les lluminàries que fan que l’enllumenat públic
siga més efectiu, més eficaç i més econòmic.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Nosaltres, igual que vam fer ahir en la comissió
d’Urbanisme, anem a abstindre’ns davant d’aquesta proposta. Entenem la necessitat
de demanar aquestes subvencions, si arribem a temps ja perfecte. Entenem que és
necessari una reorganització i un replantejament del tema lumínic del nostre
municipi. Entenem que, quan és un pla sostenible i agrair així a la diputació que
porta a terme aquests plans tan interessants per als municipis, també el canvi a led es
produeix no sols un estalvi econòmic sinó també una millora de l’impacte
mediambiental que crec que sempre és necessari. Estic amb vosté que hi ha distintes
parts de la localitat amb poca il·luminació, i algunes vegades per culpa de que estan
massa altes i els arbres, de vegades, molesten a la il·luminació i gastem més, segur,
del que acaba arribant al carrer. Però anem a abstindre’ns per dos raons. La primera
és perquè nosaltres no hem tingut opinió en aquest pla; sé que és habitual en aquest
govern que l’oposició no opine, o no puga aportar cap proposta a les mateixes
propostes que es realitzen des del govern, per tant, vosté presenta una proposta,
vota-li sí, vota-li no, com no tinc cap tipus de capacitat de sumar-me als seus
plantejaments no tinc una altra que abstindre’m. I l’altra és el tema d’extraordinària i
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urgent; si fóra una podria entendre l’excusa del mes d’agost, però es que són
pràcticament totes, i estem acostumats a plenaris extraordinaris urgents mes darrere
mes, perquè al final no arribem mai amb cert temps per tindre certa capacitat per a
poder portar a terme, pense, plans amb millor qualitat. Vosté ho ha dit, el 31 de
juliol de 2017; i ho porta hui perquè demà acaba el termini. És que, quantes vegades
hem escoltat això en aquesta corporació en aquesta legislatura? Que hem hagut de
fer algunes coses extraordinàries i urgents perquè, al final, mai tenim la capacitat de
fer-ho amb temps. I clar que dóna la sensació, jo no sé el treball que vosté ha pogut
fer en el departament; no he estat allí; però, al final, la sensació que dóna és que és
poc i improvisat, perquè si tinguérem una capacitat, i com vosté ha dit, que el
projecte estava preparat d’abans, que teníem una estructura establerta i que teníem
les idees pensades, no crec que és necessari fer de nou, no un plenari extraordinari
urgent, també una comissió extraordinària urgent, que per cert, quasi com no se’ls
va ocórrer impugnar aqueixa comissió, perquè vosté igual que jo sabem que el que
era la proposta que vosté em va portar no estava ben articulada, posava sols
extraordinària, i no posava urgent; per tant, inclús ja podia impugnar aqueixa
comissió. Però entenem, i per això votem a favor de la urgència, que corre pressa,
que per la seua improvisació no ha de pagar el municipi d’Oliva. Jo ja no sé si
demanar-ho o no demanar-ho, perquè les perdem per temps i aquesta encara ha
arribat amb el descompte. Preparem, plantegem, fem les coses com cal, i
segurament, les coses funcionaran millor.”
 Sr. Canet Llidó: “Jo vull centrar-me en el que és pròpiament la proposta que ha
presentat el meu company, el Sr. Peiró. Trobem que és una iniciativa molt
encertada, perquè qualsevol persona que transite, ja siga habitual o ocasionalment,
per aqueixa part de la ciutat, la part nord, sabrà que hi ha una insuficiència lumínica
des de fa molt de temps, molt, molt, molt de temps, i era necessari que aqueixa
insuficiència, en algun moment, començara a abordar-se el problema i a solucionarse. Entenem que la proposta que ara es presenta a votació ix en solució d’un
problema que no és improvisat, no és de fa quatre dies, fa molt de temps, i que
qualsevol persona que viu o transita per aqueixa part de la ciutat entendrà
perfectíssimament; un, el qui parla. I senzillament, arreplegar un poc les paraules
que ha comentat el Sr. Mengual, i efectivament, el que fa falta és treballar amb certa
planificació pel que fa al planejament de la ciutat; quan parle del planejament no em
referesc a l’urbanístic sinó al de les inversions, de reurbanització, etc. Precisament,
eixint al pas d’això, prompte, per part del govern es farà un anunci en aqueix mateix
sentit. Ja ho hem parlat en alguna comissió i en algun altre fòrum, tot i que siga
informal, però que el que fa falta tindre és, abans que arriben les convocatòries de
les subvencions, anar tenint un fons d’armari de projectes per anar executant;
precisament en aqueixa línia és en la que ha estat treballant el govern.”
 Sra. Pous Marí: “Nosaltres, des del Partit Popular, anem a recolzar aquesta
proposta, perquè entenem que qualsevol obra que servesca per a millorar la
seguretat i el benestar dels ciutadans és benvinguda i és positiva, i més si el cost de
les obres van a ser sufragats per unes subvencions. Però sí que voldria cridar un poc
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l’atenció perquè en aquest ajuntament, no sé si és per desídia, per desorganització,
molts temes o bé arriben a última hora, o bé, inclús en algunes ocasions, es
presenten fora de termini i es perden algunes subvencions. Hui, per exemple, hem
hagut de realitzar aquest plenari, urgent a més, perquè demà és el dia 20 i és l’últim
dia per a sol·licitar la subvenció que aprofitarà per a executar aquesta millora. Crec
que seria, també, interessant tindre més temps per estudiar els projectes que vostés
proposen, i tindre opció des de l’oposició a aportar possibles idees encaminades a
millorar les propostes que vostés porten.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Únicament fer un aclariment. El Pla d’Inversions
Financerament Sostenible, efectivament, estem parlant dels temes de l’enllumenat i
de l’arbrat, dos temes que incideixen directament en la delegació que ostente; però sí
que vull manifestar davant d’aquest plenari que aquestes inversions estan
recolzades, avalades i pensades, sobretot, per l’equip de govern, i l’equip de govern
no és Blai Peiró, són els quatre grups municipals que estem en l’equip de govern;
tots hem posat la nostra part de voluntat que aquests 127.000 euros s’impliquen i es
traslladen en aquest servei i en aquesta inversió. Per tant, crec que efectivament la
Sra. Rosa té tot el dret a dir que no ens fan partícips, però l’equip de govern tenim
un full de ruta, una carta de treball, i mentre els quatre grups coincidim i tirem
endavant aquests plans i projectes amb unanimitat, crec que és la nostra tasca com a
govern.”
 Sr. Salazar Cuadrado: “Hem parlat, com bé heu dit tots, de la part lumínica, la part
de la neteja dels arbres; però crec que no hem parlat d’una part molt important que
és la seguretat de les persones, els béns i el edificis, com és la instal·lació, també,
d’hidrants per a poder-los utilitzar en cas d’emergència, que tant de bo no hàgem
d’utilitzar-los mai, però, evidentment, del projecte també forma part la instal·lació
d’aquests hidrants.”
 Sr. Mengual Manzanares: “Primer al Sr. Canet, els problemes no són improvisats,
jo no he dit mai que els problemes siguen improvisats; el que dic és que les
solucions semblen improvisació, si no, no hi hauria tants plenaris i comissions
extraordinàries i urgents o aqueixa és la sensació que dóna. Després, amb el tema
del plantejament , és veritat que en les distintes comissions i també en l’àmbit més
privat o personal, hem estat parlant d’aquest plantejament, que queda any i mig de
legislatura, Sr. Canet. Crec que el primer que ha de fer un govern és plantejar quins
són els seus objectius, i tindre un plantejament com cal, i vosté està dient que anem
a encetar un cicle per a fer un plantejament global, o general, i estem a any i mig per
a acabar la legislatura. Potser el plantejament quan li arriba li serveix per al proper
govern, que potser també és interessant. Al Sr. Peiró, jo sé que tenim distintes
formes d’entendre la política. Jo crec que en una corporació hi ha un equip de
govern i una oposició. Vosté és igual de representant polític que jo. Vaig més enllà,
amb menys vots, inclús, i vosté no sols ha de comptar amb l’equip de govern. Sóc
representant de molts ciutadans del nostre municipi que em van votar; vosté no pot
pensar, simplement, si l’equip de govern està d’acord tirem endavant, aqueixa no és

Pàgina: 7

AJUNTAMENT D’OLIVA
l’essència de la democràcia. L’essència de la democràcia és govern i oposició.
L’altre dia, mirant el debat en les Corts Espanyoles, no va ser del meu grup polític,
sinó del Partit Popular, va indicar, la veritat que recorde molt bé les seues paraules, i
deia que l’esperit democràtic d’un govern es veu, o es pot palpar, en un termòmetre
segons tracten a aquells que pensen de forma diferent; i vostés, en cap moment,
estan tenint-nos en consideració en cap proposta. Per això és una de les raons de
l’abstenció. Però la segona, torne a dir, extraordinària i urgent, poca planificació
existeix, i crec que ho ha ratificat el Sr. Canet de forma indirecta, quan de nou no és
la primera, ni la deu, ni la vint que fem un plenari extraordinari i urgent en una
proposta tan important com aquesta. Clar que és necessari el tema del canvi
d’enllumenat i més d’una forma sostenible que planteja la Diputació, no socialment,
encara que també la societat té alguna cosa a veure amb aquesta situació; també la
seguretat, clar que sí, però del que no nosaltres ens abstenim no és perquè es
demanen, sinó les formes i el temps com es demana. Jo no sé el que vosté ha
treballat, però la sensació que dóna quan fa una comissió extraordinària i urgent, a
dos dies, i un plenari extraordinari i urgent, a un dia, en el qual no pot haver cap
error perquè si no ja no arribem, inevitablement, és que vosté improvisa i no és la
primera vegada. Per tant, el que demanem, queda any i mig, per favor, planifiquen i
compten amb l’oposició; vostés són majoria, per moltes propostes que fem
l’oposició, si no estan d’acord, vostés s’ho arreglaran conforme vulguen i, al final,
tombaran les nostres propostes, no tinga por a això. Però entenem que potser alguna
proposta li agrada, potser li puc comentar alguna part de l’enllumenat que vosté diu,
té raó, no me n’havia adonat, Sr. Mengual. Al final som vint-i-un regidors, no
s’oblide, vint-i-un representants del poble que ens han votat per a poder exercir la
nostra part política, i si vosté, amb aqueixa essència antidemocràtica, no compta
amb l’oposició és un trist representant polític.”
 Sr. Canet Llidó: “Jo no li he negat en cap moment que les coses s’han de fer de
forma no urgent, jo això no li ho negue. Sí que faig una matisació, extraordinari
havia de ser perquè el plenari ordinari que vam tindre va ser en juliol i el següent és
a finals de setembre, extraordinari havia de ser necessàriament; amb la urgència és
cert. Però quan jo parlava de que es tracta d’un problema que ve de molts anys i
parle que s’ha de treballar d’una forma organitzada, jo no ho faig cap lectura
partidista; vosté diu els queda any i mig, si es que em dóna igual. Jo crec que els
problemes de la ciutat no els queda any i mig, els problemes de la ciutat són per a
posar-los damunt la taula, abordar-los damunt la taula per a un any i mig, per a dos i
mig, per a tres, per a quatre i per a vint; vull dir, dóna igual. I de fet, quan el govern
presente les memòries que van al pas d’això que acabàvem de parlar, presentarà les
que ara mateix estan en marxa i encetarà un procés per a demanar les següents, que
probablement seran per a la següent legislatura, inclús, moltes de les que hi ha ara
seran per a la següent o per a l’altra però si dóna igual, allò important és que siguen
beneficioses per a la nostra ciutat. Si són bones seran beneficioses per a la nostra
ciutat, es facen en any i mig, en dos, en cinc o en deu, l’important és tindre això. I jo
el que venia a dir és que durant molt anys aquest ajuntament ha treballat sense
encetar aqueixa dinàmica d’anar tenint un fons d’armari, de projectes, de distints
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pressupostos, de distints tipus d’actuacions per a poder afrontar les subvencions que
vénen, les inversions que vénen, etc. El que posem en marxa és la dinàmica, i tant de
bo tots els governs que vinguen en el futur mantinguen aqueixa mateixa seqüència,
simplement li dic això. Jo he assistit com a regidor delegat, que un company meu
del govern, no del meu grup municipal, d’un altre grup municipal, em presentara en
una comissió d’Urbanisme, m’informara de la subvenció que ja s’havia demanat;
això és el que hem d’evitar, i jo ho he viscut en primera persona.”
 Sra. Pous Marí: “Jo en la primera intervenció ja havia parlat que recolzàvem la
proposta, precisament perquè era una millora en la seguretat; però també em reitere
en el fet que des dels partits de l’oposició voldríem tindre opció a participar i a
aportar idees, que no és possible per culpa que, cada vegada més, hi ha plenaris que
són urgents i extraordinaris. Cal recordar que la setmana passada també vam tindre
un urgent i extraordinari, o siga, que no es l’únic. Voldríem tindre almenys la
possibilitat de participar en algunes de les propostes que vostés presenten.”
Finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde-President, sotmet a votació el dictamen
transcrit que l’aprova el Ple de l’Ajuntament, amb 15 vots a favor (5 vots del Grup
Compromís per Oliva, 5 vots del Grup Partit Popular, 3 vots del Grup Projecte –Ciutadans
d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 voto del Grup Municipal
Gent d’Oliva) i 3 abstencions (del Grup Socialista Municipal).
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària accidental done fe.
Vist i plau
El president
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